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Boek over gekke Rotterdamse merel en ander rare dieren

11-02-2009  |  09:41   door Herman Vriend

Gekke Gijs, een merel die bij een woning in Rotterdam-Schiebroek steeds maar

tegen hetzelfde raam vliegt, is nu vereeuwigd in een boek van conservator Kees

Moeliker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

De maffe merel kwam steeds op bezoek in de tuin van de familie Olieman. Hij poepte daar niet
alleen de tuinmeubels onder, maar maakte er ook een gewoonte van om steeds maar tegen
hetzelfde raam te vliegen.

Volgens Moeliker denkt de vogel dat hij in het spiegelbeeld van zichzelf een vijand ziet die hij
moet aanvallen. Het beestje doet dat inmiddels al een paar jaar en de conservator denkt dan
ook dat Gekke Gijs inmiddels een soort verslaving heeft ontwikkeld en een kick krijgt van tegen
het raam vliegen. Daarbij zou een beetje endorfine of een ander stimulerend stofje vrijkomen bij
elke dreun tegen het raam.

Het boek 'De Eendenman - over homoseksuele necrofilie en ander opmerkelijk diergedrag' wordt vrijdag 20 februari gepresenteerd in het
museum van Moeliker. In het boek beschrijft hij ondermeer kevers die met lege bierflesjes paren en een chimpansee die een reuzenpad
dwingt tot orale seks.

Het gezin Olieman is inmiddels gehecht geraakt aan Gekke Gijs, maar heeft de merel al sinds vorig jaar zomer niet meer gezien. Misschien
komt dat door een bronzen merel die Linda Olieman van haar echtgenoot Mak kreeg en die een mooi plaatsje in de tuin heeft gekregen.
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